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Wymiary zabudowy / Installation dimensions (mm)

Wymagana przestrzeń
Peg position and space requirement

Montaż drzwi - drzwi drewniane
i szerokie ramki aluminiowe
Door Assembly - wooden doors 
and wide alu frames

Montaż drzwi - drzwi drewniane
i szerokie ramki aluminiowe
Door Assembly - wooden doors / 
wide alu frames / narrow alu frames

Montaż drzwi - wąskie ramki aluminiowe
Door Assembly - narrow alu frames

SOB Grubość górnej płyty
SOB Top panel thickness

B Wysokość prowadnika
B Hinge mounting plate height

C Typ zawiasu
C Hinge overlay

Płyta montażowa
Miunting plate

Nakładany
Full overlay

Bliźniaczy ½ boku 
Half overlay

Wpuszczany
Inset

*Minimum 200 mm dla wspornika
*Minimum 200mm for suspension 
  bracket application

Y=(FH-a)x0.3
FH=Wysokość frontu / Front height

Wymagana przestrzeń
Space requirement
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Wymiary zabudowy / Installation dimensions (mm)

Zawartość zestawu / Kit package including

Obliczanie współczynnika mocy LF / Calculating power factor LF of stay

F: Szczelina
F: Gap

Minimalna szczelina
Minimum gap

Listwa wieńcowa
Cornice / crown moulding clearance

FAo: Zakładka panelu
FAo: Top panel overlay

FD: Grubość drzwi
FD: Door thickness

SFA: Zakładka panelu bocznego = grubość boku - szczelina
SFA: Side panel overlay = side thickness - gap

LF=KH x (waga frontu + podwójna waga uchwytu) / LF=KH x (weight door + 2x weight handle)
Współczynnik mocy może być dwukrotnie większy, gdy używany jest drugi mechanizm podnoszący.
The power factor can be double when a second lift mechanism is used.

MFu: Minimalna szczelina dolna
MFu: Bottom Min. gap

MFu = 1,5mm

MFo: Minimalna szczelina górna
MFo: Top Min. gap

Moc / Dynamic

Słaba / Light

Średnia / Medium

Silna / Strong 

Współczynnik mocy LF 
Power factor LF

LF Wysokość szafki KH
Cabinet Height KH

Prowadnik
Mounting plate

K = Odległość wiercenia / Drilling distance
D = Wymagane nałożenie frontu / Required door overlay
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Montaż / Assembly

Regulacja siły otwarcia / Hovering Adjustment

Montaż / Assembly Montaż frontu / Door assembly

Montaż frontu / Door assembly

Ramie podnośnika może wyskoczyć
i spowodować kontuzję. Nie zamykaj ramienia 
bez zamontowanego frontu.
The arm of this device could spring up
and cause injury. Do not push the arm down 
without door attached.
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Demontaż / Removal

Regulacja / Adjustment

Ramie podnośnika może wyskoczyć i spowodować kontuzję. 
The arm of this device could spring up and cause injury. 
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